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နိဒါန္း

မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္း

                                                       

‘‘မင္းရဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာ အေျခအေန 
ဘယ္လို႐ွိသလဲ’’ ဟု ဖခင္က သားကို ေမးသည္။ ထက္ျမက္၍ 
ဘုရားေက်ာင္း မွန္မွန္တက္ေသာ ၁၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္ သားက 
ပခံုးတြန္႔ျပရင္း ‘‘ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီေလာက္ ဆုေတာင္းတဲ႔သူ 
မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေျဖသည္။”
 ‘‘ဘာျဖစ္လို႔လဲ’’
 ‘‘ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မလိုအပ္လို႔ေလ’’
 ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေလး၏ ႐ိုးသားေသာအေျဖက  — 
‘‘လိုအပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မ႐ွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုမေတာင္းေၾကာင္း’’ —  
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏႈတ္မွ ဖြင္႔ဟ၀န္မခံရဲသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။
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 ေ႐ွ႕လာမည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဆရာႀကီး Dennis Fisher 
က ဘုရားသခင္ကုိ အခ်ိန္ေပးရန္အေရး ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သာမန္အျဖစ္အပ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႀကိဳးစားဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို ဖတ္႐ႈျခင္း၊ တစ္ပါးသူတို႔ကို အေစခံျခင္း 
စသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ 
အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အခနး္ (၁)

ျပႆနာ

 
ပထမဦးဆုံးေသာ လူေယာက်္ားႏွင္႔ လူမိန္းမကုိ ဖန္ဆင္းၿပီးသည္ေနာက္ 
“ေနေအးေသာအခ်ိန္တြင္ ထုိဥယ်ာဥ္၌ ထာ၀ရအ႐ွင္ ဘုုရားသခင္ႂကြေတာ္မူ’’ 
ေၾကာင္း (က ၃း၈) သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ စၾက၀ဠာဖန္ဆင္း႐ွင္  
ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းထားသူမ်ား မျမင္ေအာင္ သူ႔ကိုယ္သူ 
တံခါးေနာက္ကြယ္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေနာက္ကြယ္၌ ကြယ္၀ွက္ 
မထားပါ။ အာဒံ ဧ၀တို႔ႏွင္႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ အေဖာ္ျပဳရန္ 
႐ွာၾကံခဲ႔သည္။

ေနေအးေသာအခ်ိန္၌ အာဒံႏွင္႔ ဧ၀တို႔ထံ ႂကြလာလ်က္ မိတ္သဟာယ 
ဖြဲ႔ရန္ ႐ွာၾကံခဲ႔သည့္ ထုိဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံသုိ႔လည္း 
ႂကြလွမ္းလာပါသည္။ 

၎သည္ ဘုရားသခင္္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၊ ႏွစ္သိမ္႔မႈႏွင္႔ လမ္းျပမႈကို 
ခံစားရ႐ွိရန္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္း (Quiet Time) ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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အဓိပၸာယ္႐ွိရွိ ဘုရားသခင္ႏွင္ ႔တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းကို 
လူမ်ားစြာတို႔ ေတာင္႔တလိုခ်င္ၾကသည္။  သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခက္ေတြ႕ေန 
သည္မွာ ထိုသို႔ ဘုရားသခင္ႏွင္႔တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သည့္ 
အမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်င္ အျပစ္႐ွိသကဲ႔သို ႔ ခံစားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ရက္သတၱ တစ္ပတ္တာအတြင္း ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူသည့္အႀကိမ္ကို 
ေရတြက္ၿပီး မိမိ၏၀ိညာဥ္ေရးကို တုိင္းတာျပန္လွ်င္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ မေပါက္ေရာက္ျပန္ပါ။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုးႏွင္႔ 
ဆိုင္သည့္အမႈျဖစ္ၿပီး ျပကၡဒိန္ေပၚမွ အခ်ိန္းအခ်က္ကိစၥ မဟုတ္ပါေလ။

d
ေကာလိပ္ေက်ာင္း ဒုတိယႏွစ္တြင္ စည္းကမ္းပုိင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ 

ကၽြန္ေတာ္အခက္ၾကံဳခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ အေပ်ာ္အပါးမ်ားက 
တစ္ဘက္၊ ၿပီးစီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ စာေမးပြအဲတြက္ ျပင္ဆင္စရာ 
မ်ားက တစ္ဘက္ႏွင္႔ လုံးပန္းခဲ႔ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ  
တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု အစားထိုးလုပ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ကုိ လုံး၀လ်စ္လ်ဴ ႐ႈလုိက္သည္။ 
လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကုိ ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သည္သာမက ၿပီးစီးေအာင္ 
လုပ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ရမည့္ ကိစၥ၌လည္း အဆင္မေျပ အခက္ေတြ႕ ျပန္သည္။

တစ္ည၌ အတန္းၿပီးသည္တြင္ ဆရာတစ္ဦးႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ ျပႆနာကို 
ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ဆရာက ကၽြန္ေတာ္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို  
ခ်ေရးၿပီး အေရးႀကီး ဦးစားေပးရမည့္အလုပ္ကို အစီအစဥ္ခ်ရန္ အၾကံျပဳသည္။ 
ဆရာ့အၾကံအတိုင္း အစီအစဥ္ခ်ရာ ဘုရားရွင္ႏွင္႔တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းကုိ 
ေန႔ရက္တုိင္း၏ ပထမဦးဆုံးအလုပ္အျဖစ္ထားရိွရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည္။  
တစ္ေန႔တာအတြင္း အလုပ္မည္မွ်မ်ားျပားပါေစ၊ ထုိအမႈသည္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္  

 ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္း ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ 
စကားေျပာရန္ အထူးသီးသန္႔ သတ္မွတ္ဖယ္ထားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းတြင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ 
ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
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လုပ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ မနက္ပုိင္း၌ လုပ္ရမည့္ ပထမဆုံးအလုပ္အျဖစ္  
သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ကုိ လုပ္ရမည့္အေၾကာင္း  
ေသခ်ာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ကုိ အစျပဳသည္တြင္ 
လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ ဟူသည့္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္က ေလ်ာ႔တိေလ်ာ႔ရဲ ျဖစ္ၿပီး 
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းက အက်ိဳးသိပ္မ႐ိွဘဲႏွင္႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေနရပုံ 
ေပၚေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မပါပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ခံစားခ်က္ကုိ ဘုရားသခင္ထံ 
၀န္ခံရင္း ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စား၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔  
အခ်ိန္ယူမည့္ကိစၥကုိ  စိတ္ထက္သန္မႈမ႐ိွေၾကာင္း  
ေျပာသည္။ မိမိအျပစ္ကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကာ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ခြင္ ႔လႊတ္ျခင္းအတြက္ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ 
ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သို႔ အပ္ႏံွကာ 
ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္မ၀င္စားမႈမ်ားကို ကုိယ္ေတာ္၏ 
စိတ္အင္အားျဖင္႔ ဖလွယ္ေပးရန္ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္သည္။ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းစာေစာင္မွ 
ထုိေန႔အတြက္ ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္စရာကုိ ျပန္ဖတ္ၿပီး  
အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ႐ိွရန္ ဆုေတာင္းခဲ႔ 
သည္။ ထုိေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပေရာဂ်က္  
အတြက္လည္း ဆုေတာင္းအပ္ႏံွၿပီး ကၽြန္ေတာ္  
အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ လိုအပ္ 
ေသာ ခြန္အားေပးရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။

စာသင္ခန္းသုိ႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားခ်ိန္တြင္ စြမ္းအားတစ္မ်ိဳးကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ခံစားရသည္။ ယခင္က မ႐ိွခဲ႔ဖူးသည့္ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈ၊ အဓိကအားျဖင္႔ 
စည္းကမ္း႐ိွ႐ိွ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြန္အားကုိ ခံစားရသည္။ ဒုတိယႏွစ္ 
စာသင္ႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အဆင္႔ေကာင္းခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္႔ 
ဆုေတာင္းကုိ အေျဖေပးခဲ႔ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ 
ဆုေတာင္းဆက္ကပ္မႈကုိ ခုိင္ျမဲေစရန္ မစပါမည္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ 
ဆက္လက္ ဆုေတာင္းခဲ႔ၿပီး လုိအပ္ေသာ ခြန္အားကုိလည္း ရ႐ိွခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္္၏ 
မ်က္ေမွာက္ေတာ္၊ 

ႏွစ္သိမ္႔မႈႏွင္႔ 
လမ္းျပမႈကုိ ခံစားရ႐ိွရန္ 

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ 
တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္း 
သည္ (Quiet Time) ပင္ 

ျဖစ္သည္။
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ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယမွ ‘‘ထာ၀ရဘုရားကုိ ေမွ်ာ္လင္႔ေသာသူတုိ႔မူကား 
အားျပည့္ၾကလိမ္႔မည္။ ေ႐ႊလင္းတကဲ႔သုိ႔ မိမိတုိ႔အေတာင္ကုိ အသစ္ျပဳျပင္ 
ၾကလိမ္႔မည္’’  (ေဟ႐ွာ ၄၀း၃၁) ဟု  မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ေ႐ွးေခတ္ ဣသေရလ  
လူတုိ႔အတြက္ မိန္႔ၾကားသည့္ကတိေတာ္သည္ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္ 
တုိင္ေအာင္ မွန္ကန္တည္တံ႔ေနသည္။ ေဟျဗဲဘာသာ၌ renew ဟူသည့္  
စကား၏အဓိပၸာယ္မွာ အစားထုိးေပးျခင္း၊ ဖလွယ္ေပးျခင္း၊ အသစ္ျဖစ္ျခင္း၊ 
အစုိ႔သစ္တက္လာျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အားသစ္ျပဳျပင္ျခင္းသည္ 
လူ၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိ ဘုရား၏ခြန္အားျဖင္႔ ဖလွယ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသားမ်ားအေနျဖင္႔ ဘယ္မွာ႐ိွမွန္းမသိသည့္ အစြမ္းသတိၱႏွင္႔ 
စိတ္ဓာတ္အင္အားကုိ ႀကိဳးစား႐ွာေဖြရန္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရား၏စြမ္းအားကုိ  
ေပးပါမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ မိမိလုိအပ္ေသာ  
ခြန္အားကုိ မစေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စံျပပုဂၢိဳလ္
ဘုရားသခင္ႏွင္႔တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူရန္ ႐ွာၾကံသည္တြင္ နမူနာယူစရာ  

သခင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္အျပင္ အျခားမည္သူ ႐ွိႏိုင္အံ႔နည္း။  
သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ႔စဥ္ သူ၏ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကို  
ကန္႔သတ္သံုးစြဲခဲ႔သည္။ သူသည္ ဘုရားပကတိျဖစ္ေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားႏွင္႔ သူ႕အထဲက်ိန္း၀ပ္႐ွိေနသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌သာ 
အမီွျပဳခဲ႔သည္။ ထိုသုိ႔ အမွီျပဳေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈ၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင္႔ 
တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းက သက္ေသျဖစ္သည္။ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားတြင္ 
သခင္ေယ႐ႈသည ္လူပရသိတအ္ေပါင္းႏွင္ ့တပည့္ေတာတ္ို႔ကိ ုဖယ္ေရွာငလ္်က ္
အဘခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ရင္းႏွီးမိတ္ဖြဲ႕သည္။ 

  ဆုေတာင္းရန္ အလုိ႔ငွာ သခင္ေယ႐ႈအခ်ိန္ယူျခင္း  — မႆဲ ၂၆း၃၆။  
မာကု ၁း၃၅၊ ၆း၄၆၊ ၁၄း၃၂-၃၉။ လုကာ ၅း၁၆၊ ၆း၁၂၊ ၉း၁၈၊ ၁၁း၁၊ ၂၂း၄၁။ 
ေယာ ၁၈း၁။
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မာကု ၁း၃၂-၃၉ ၌ ပါ႐ိွသည့္အေၾကာင္း အရာကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ႔လာလွ်င္  
သခင္ဘုရား၏ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအသက္တာမွ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ေဖာ္ျပေနၿပီး ၎မွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သင္ခန္းစာရယူႏုိင္ပါသည္။ 
‘‘နံနက္အခ်ိန္ မုိးမလင္းမီ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ထၿပီးလွ်င္ ေတာအရပ္သုိ႔ ထြက္ႁမမႁႂာ ̀ ါါႂ ကြ၍ ဆုေတာင္း 
ေတာ္မူ၏’’ (၁း၃၅)။ 

 တစ္ညေနလုံး မက်န္းမာသူမ်ားကုိ 
အနာၿငိမ္းေစလ်က္၊ နတ္ဆုိးမ်ားကုိ ႏွင္ထုတ္ 
ခဲ႔ၿပီးေနာက္ (၁း၂၉-၃၄)၊ သခင္ေယ႐ႈသည္  
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မိတ္သဟာယဖြ႕ဲရန္ 
တက္ႂကြစြာပင္ အခ်ိန္ယူခဲ႔သည္။ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဤအခ်ိန္အားျဖင္႔ သူ၏၀ိညာဥ္ 
ေရးရာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ခဲ ႔သည္ဟု 
ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အာ႐ံုေနွာက္ 
ေစေသာအရာမ်ားႏွင္႔ 
ဘုရားရွင္၏ လမ္းညႊန္မႈ

“႐ိွမုန္ႏွင္႔ သူ၏အေပါင္းအေဖာ္တုိ႔သည္ 
လုိက္၍႐ွာၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေတြ႕လွ်င္  
လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ႐ွာၾကပါ 
သည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ကုိယ္ေတာ္ 
ကလည္း ငါသည္ နီးစပ္ေသာၿမိဳ႕႐ြာတုိ႔၌ 
တရားေဟာျခင္းငွာ သြားၾကကုန္အ့ံ။ ထုိသုိ႔ 
အလုိငွာ ငါႂကြလာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ 
ဂါလိလဲျပည္အရပ္ရပ္ တရားဇရပ္တုိ႔၌ 
တရားေဟာလ်က္၊ နတ္ဆုိးတုိ႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ 
လ်က္ေနေတာ္မူ၏” (၁း၃၆-၃၈)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လူသားမ်ားအေနျဖင္႔ 

ဘယ္မွာ႐ိွမွန္းမသိသည့္ 
အစြမ္းသတိၱႏွင္႔ 

စိတ္ဓာတ္အင္အားကုိ 
ႀကိဳးစား႐ွာေဖြရန္ 

မဟုတ္ဘဲ ဘုရား၏ 
စြမ္းအားကုိ 

ေပးပါမည္အေၾကာင္း 
ဘုရားသခင္ထံ 

ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ 
မိမိလုိအပ္ေသာ 

ခြန္အားကုိ 
မစေထာက္ပံ႔ေပးရန္ 

ဘုရားသခင္ထံ 
ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။
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အပုိဒ္ငယ္ ၃၆ မွ “found ”—ေတြ႕သည္ ဟူေသာစကား၏ 
အဓိပၸာယ္က “hunted down”—မေတြ႕ေတြ႔ေအာင္ ႐ွာသည္ ဟု  
ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္သည္။ သခင္သည္ သူ႔တစ္ေန႔တာကုိ မည္ကဲ႔သုိ႔ ကုန္လြန္ေစ 
သင္႔ေၾကာင္း သူတုိ႔သာ အသိဆံုးဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔ ထင္မွတ္ယူဆကာ 
ေပတ႐ုႏွင္႔မိတ္ေဆြမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ မေတြ႕ေတြ႕ေအာင္ ႐ွာခဲ႔သည္။ 
႐ွာေတြ႕ေသာအခါ သခင္၏ဆုေတာင္းျခင္းအခ်ိန္ကုိ အေရးေပၚကိစၥျဖင္႔ 
၀င္ေႏွာင္႔ယွက္ၾကသည္။ ေျပာပုံက ‘‘လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ႐ွာၾက 
ပါသည္ ’’ တဲ႔။

 သုိ႔ေသာ္ ဘာမွ မတုံ႔ျပန္၊ ဂ႐ုမစုိက္ဟု အထင္ခံရရန္ သခင္ေယ႐ႈ 
မေၾကာက္၊ စိတ္မပူပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူျခင္းက သခင္ေယ႐ႈကုိ 
သူ႔အနီး၀န္းက်င္႐ိွ လူတုိ႔၏လိုအပ္ဆႏၵမ်ားအတြက္ ခ်က္ဆုိ နားခြက္ မီးေတာက္   
ခ်က္ျခင္း မသိႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစသလား။ မဟုတ္ပါ။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ ႏွင္႔ 
တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္း၏ရလဒ္မွာ ‘‘ေပ်ာက္ေသာသူတုိ႔ကုိ႐ွာ၍ ကယ္တင္ရန္’’  
အမႈေတာ္တာ၀န္ႀကီးကုိ (လု၁၉း၁၀) သခင္ေယ႐ႈအေနျဖင္႔ တိုး၍ေဆာင္႐ြက္ 
ရန္ စိတ္ျပင္းျပေစသည္။ လတ္တေလာ သူျမင္ေတြ႕ေနရသူမ်ား၏ 
လုိအင္မ်ားကုိသာ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာအခါ၊ ၀ိညာဥ္ေရး၌ ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနသူမ်ားအေပၚ ဘုရား၏အေရးထားမႈကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာက်ေနသည္။ 
အဘခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင္႔ အခ်ိန္ယူၿပီးသည္ေနာက္တြင္မူ  သခင္၏ 
စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ပုိ၍ ခုိင္မာေသခ်ာသြားေတာ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူႏွင္႔ အဘဘုရားတို႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းကို 
အဓိပၸာယ္႐ိွေသာ မိတ္သဟာယျဖစ္ေစသည္သာမက သူ႕ကုိေစစားအပ္ႏံွ 
ထားသည့္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ခြန္အားႏွင္႔လမ္းျပမႈကိုပါ ခံယူ  

   ထုိသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခုိင္မာေစသည့္ အျခားအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ 
ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ျခင္း မခံရမီ ေဂသေ႐ွမန္ဥယ်ာဥ္၌ 
သခင္ေယ႐ႈ ဆုေတာင္းစဥ္က ျဖစ္သည္။ ‘‘အကၽြႏု္ပ္အဘ၊ ဤခြက္ကုိ 
အကၽြႏု္ပ္ မေသာက္ဘဲ လြန္၍ မသြားရလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္အလုိ႐ွိသည္အတုိင္း 
ျဖစ္ပါေစေသာ’’ (မႆဲ ၂၆း၄၂) ဟု သခင္ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
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ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔မိမိ၏တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္း 
တြင္လည္း ထိုရလဒ္မ်ိဳးကို လိုခ်င္ပါက သခင္ေယ႐ႈ၏စံနမူနာအတိုင္း 
လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးျဖင္႔ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို 
ခံယူက်င္႔သံုးရန္ လိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာအမႈကို အုပ္စိုးေစလ်က္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္အေၾကာင္း အခြင္႔ေပးရန္ လိုသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းကုိ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ 
သည့္ ၀ိညာဥ္ေရးကိစၥ၊ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္စာရင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ၿပီး ဟု အမွတ္ျခစ္လုိက္သည့္ကိစၥအျဖစ္ ႐ႈျမင္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင္႔ က်န္ရိွသည့္အျခားေသာ ဘ၀အသက္တာကုိ ပုိင္းျခား 
ခြလုိဲက္ျခင္း သေဘာျဖစ္သြားသည္။ မသိသာ မေပၚလြင္ေသာ ထုိအမွားကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေ႐ွာင္ၾကဥ္အပ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အမွီျပဳေနရသည့္ အသက္ႀကိဳးျဖစ္သည္။ 
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိတုိင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားႏွင္႔အတူ 
၎တို႔၏ဘ၀ခရီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အတူသြားလာလုိေပသည္။ 
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အခနး္ (၂)

ျပင္ဆင္ျခင္း 
 

တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး စံုမက္ၾကသူႏွစ္ဦးသည္ အဓိပၸာယ္႐ွိသည့္ 
အခ်ိန္ကုိ အတူတကြ ရယူျဖတ္သန္းလုိေသာဆႏၵ႐ွိၾကသည္။ ဤတြင္ 
စည္းကမ္းႏွင္႔ ေမတၱာသေဘာႏွင္႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အခ်ိန္ယူျခင္း 
ကိစၥကို တမင္သက္သက္အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ လိုသည္။

ထုိနည္းတူ အဓိပၸာယ္႐ိွသည့္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္း 
အမႈကုိ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထား႐ိွလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိသည္။ ထိုသုိ႔ 
တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူဆက္ဆံျခင္းသေဘာကုိ သခင္ေယ႐ႈ 
နမူနာျပခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္ကုိ သခင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဖယ္ထားၿပီး 
ထုိအခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးထားခဲ႔သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က မိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အခ်ိန္အတုိင္း တစ္ေန႔တာကုိ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျဖင္႔ အစျပဳရန္ ၾကံ႐ြယ္ထား 
ေသာ္လည္း လုပ္စရာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀င္လာၿပီး ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔၏အာ႐ုံကုိ 
လြဲေစေသာအခါ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရန္အခ်ိန္ကုိ ေမ႔လွ်င္ေမ႔၊ မေမ႔လွ်င္ 
ေနာက္တစ္ရက္သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေ႐ြ႕ပစ္လုိက္ေတာ႔သည္။
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သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကုိ ဗဟုိျပဳ အာ႐ုံျပဳ 
ပါလွ်င္ အစီအစဥ္မ်ားက သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ 
က်နစြာ ႐ိွေနၿပီး၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္း 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အခ်ိန္ အႂကြင္းအက်န္ကုိ 
ဖဲ႔ေပးရျခင္း မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ပထမဦးစားေပး 
ျဖစ္လာသည္။

ဤမိတ္သဟာယ ဆက္ဆံေရး အခ်ိတ္ 
အဆက္မ်ိဳးက စည္းကမ္း႐ိွရန္ လုိသည္။ 

ေကာရိႏသၾဳသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္ အခန္းႀကီး  
၉ တြင္ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ေျပးပြဲၿပိဳင္ပြဲ၀င္ 
အားကစားသမားမ်ားကုိ ဥပမာတင္စားလ်က္ 
၀ိညာဥ္ေရး၌ စည္းကမ္း႐ိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ႔သည္။  ‘‘အရာရာ၌ တပ္မက္  
ျခင္းကုိ ခ်ဳပ္တည္းတတ္၏’’ (း၂၅) ဟု ေဖာ္ျပသည္တြင္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္စြမ္း႐ိွျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ ၿခိဳးျခံစြာ ေနတတ္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔ျခင္းဟု 
တုိက္႐ုိက္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ 

အိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔ကို အာ႐ံုလႊဲေစမည့္ 
အရာမွန္သမွ်ကုိ ေ႐ွာင္သည္။ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္လ်က္ ေလ႔က်င္႔ခန္း 
ဆင္းရသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အစာအာဟာရကို မျဖစ္မေန စားေသာက္ 
ရသည္။ ထိုနည္းသေဘာအတိုင္း ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ 
စည္းကမ္းကို ခ်မွတ္ၿပီး ဘုရားခြန္အားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ၎ကို ပထမ 
ဦးစားေပးျဖစ္ေစေသာအခါ ရလဒ္ေကာင္းကို အံ့ဩဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ ရလိမ္႔မည္။ 

 ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

  ‘‘ထုိ႔ေၾကာင္႔ ငါေျပးေသာအခါ အမွတ္တမဲ႔ေျပးသည္မဟုတ္၊ 
လက္ေပြ႕သတ္ေသာအခါ အာကာသေကာင္းကင္ကုိသာ ထုိး၍ သတ္သည္ 
မဟုတ္။ သူတစ္ပါးကုိ ဆုံးမၿပီးမွ ကိုယ္တုိင္႐ံႈးေသာသူ မျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္း၊ 
ကုိယ္ကို ထိုး၍ ႏွိပ္စက္ေလ႔႐ွိ၏။’’ (၁ ေကာ ၉း၂၆-၂၇)

ဘုရားသခင္ကုိ 
ဗဟုိျပဳ အာ႐ုံျပဳပါလွ်င္ 

အစီအစဥ္မ်ားက 
သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ က်နစြာ 

႐ိွေနသည္။
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လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။ စာအေရးအသား 
အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ 
ျပႆနာက ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားကုိ ေနာက္က်မွလာတင္သည္။ ေကာင္းေကာင္း 
မလုပ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွမလုပ္ဘူး’’ ဟု သူက ေႂကြးေၾကာ္သည္။ 
အေကာင္းဆုံးလုပ္ရန္ သူစိတ္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္က သူ႔အဆင္႔စြမ္းရည္ကုိ 
တုိးတက္ေစျခင္းထက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေနေတာ႔သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူ 
ရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အထက္ပါ 
နည္းအတုိင္း ခံယူတတ္သည္။ မိမိလုပ္ခ်င္ 
သည့္ ပံုစံအတိုင္း အေသအခ်ာ မလုပ္ရလွ်င္ 
လံုး၀မလုပ္ဘဲ ေနလုိက္သည္။ မိမိမလုပ္ခ်င္ 
သည္ႏွင္႔ တန္ဖိုး႐ွိသည့္အရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အ႐ံႈးခံလိုက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူ 
၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းအမႈသည္ ၿပီးျပည့္စုံမွ၊ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အမႈ 
မဟုတ္၊ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္  တုိးတက္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ စံမမီဟု 
အေၾကာင္းျပကာ လုံး၀အခ်ိန္ မယူဘဲ 
ေက်ာ္လုိက္ျခင္းထက္ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း 
တကူးတက အခ်ိန္ယူျခင္းက သာ၍ ေကာင္း 
သည္။ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ဟူ၍ကား ျဖစ္ခဲ 
သည္။ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကုိ ေစာင္႔ေနသေ႐ြ႕ 
ဘယ္ေတာ႔မွ ျဖစ္လာ ႐ိွလာမည္ မဟုတ္ပါ။  

  အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေရးေပၚထလုပ္ျခင္း 
သေဘာမ်ားသည္  ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးတည္း အခ်ိန္ယူျခင္းအတြက္ 
အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ လုံး၀အခ်ိန္မယူဘဲ ေနျခင္းထက္ 
ဘုရားသခင္ကုိ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ေပးျခင္းက သာ၍ ေကာင္းပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင္႔  
အခ်ိန္ယူ 

၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း 
အမႈသည္ ၿပီးျပည့္စုံမွ၊ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနမွ 

လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
အမႈမဟုတ္၊ 

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ 
တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။
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ေနရာမွန္ကုိ ႐ွာေဖြပါ။ ဆရာႀကီး စီအက္စ္လူး၀စ္ ေရးသားသည့္ Letters  
to Malcom စာအုပ္တြင္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ အံ့ၾသစရာ 
အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မည့္ 
ေနရာသည္ အာ႐ံုလြဲေစမည့္အရာမ်ား အေတာ္အသင့္႐ွိသည့္ေနရာ ျဖစ္ေစ 
ရမည္။ သုိ႔မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အာ႐ံုျပဳႏိုင္မည္။ လံုး၀ဆိတ္ၿငိမ္ေနေသာအခါ 
အာ႐ံုလႊင္႔ပါးႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူသည့္ 
ေနရာမွာ ရထားလမ္းအနီးတြင္ ႐ွိသျဖင္႔ သူ႔အာ႐ံု လႊင္႔ပါးႏိုင္ေခ်နည္းသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရထားျဖတ္သန္းသြားသည့္ ဆူညံသံမ်ားက 
သူပို၍ အာ႐ံုစိုက္ေအာင္ သတိေပးေလသည္။ ထိုသို႔ အေႏွာင္႔အယွက္ 
အသံဗလံအနည္းအက်ဥ္း႐ွိျခင္းျဖင္႔ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္စြမ္း ပို၍တက္လာသည္။
 ဆုိလိုသည္မွာ မည္သူမွ် မ႐ွာေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဂူထဲ၊ လံုး၀တိတ္ဆိတ္ 
ၿငိမ္သက္ေနသည့္ေနရာကို ႐ွာရန္ထက္ မိမိႏွင္႔အဆင္ေျပဆံုး၊ မိမိ၏၀တ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္အခ်ိန္ယူမႈကို အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစမည့္ေနရာကို ႐ွာရန္ ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တစ္ခုကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားပါ။ လူမ်ားစြာတို႔သည ္
ေန႔တစ္ေန႔၏အစကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖင္႔ စတင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု 
အေလးထားၾကသည္။ လူတစ္ဦးက က်မ္းစာမဖတ္ရဘဲႏွင္႔ မနက္စာမစား 
(No Bible no breakfast) ဟု ခံယူလုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုခံယူခ်က္က 
သူ႔အတြက္ အဆင္ေျပေကာင္းေျပမည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္။ 
မိမိ၏အေျခအေန၊ အလုပ္အကုိင္၊ မိမိ၏လူေနမႈဘ၀စတုိင္ႏွင္႔ အထုိက္ 
အေလ်ာက္ လူအခ်ိဳ႕အတြက္ ေန႔လည္ခင္း၊ အခ်ိဳ႕က ညဥ့္နက္ပိုင္း စသည္ျဖင္႔ 
 အဆင္ေျပလိမ္႔မည္။ လူတစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး မတူညီ၊ ကြဲျပားမႈ႐ွိသည္။

တစ္ေန႔တာအတြင္း ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူျခင္းကုိ မည္သည့္ 
အခ်ိန္၌မဆုိ လုပ္ေဆာင္၍ရေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာမွ အားေပးတုိက္တြန္းသည္။  
ဒါ၀ိဒ္က ‘‘အုိ ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ 
မူ၏ (နံနက္ေစာေစာ) ကုိယ္ေတာ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ ႐ွာပါ၏’’(ဆာ ၆၃း၁) ဟု 
ေရးသားခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ ‘‘ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔လုိေသာငွာ 
ညဥ့္ယံ မလြန္မီ အကၽြႏ္ုပ္ႏုိးတတ္ပါ၏’’  (ဆာ ၁၁၉း၁၄၈) ဟု သူ၏ေမွ်ာ္လင္႔ 
ေတာင္႔တမႈကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒံေယလဆုိလွ်င္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ ဆုေတာင္း 



 မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌16

သည္ (ဒံ ၆း၁၀)။ ဆာလံက်မ္း ၁ တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏တရားေတာ္၌ 
ေမြ႕ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔သူသည္ မဂၤလာ 
႐ိွ၏’’ (၁း၂) ဟု လည္း ေဖာ္ျပထားေသးသည္။ 

ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူရန္ အခ်ိန္ဇယားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ 
အခ်ိန္သည္ မိမိအတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုး 
ျဖစ္မည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္သာ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ 
ဘုရားရွင္က  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင္႔ မိမိကို   
စကားေျပာၿပီး၊ မိမိက ဆုေတာင္းလ်က္ တံု႔ျပန္ 
ႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကို ေန႔စဥ္ေပးရန္ ဆက္ကပ္ 
အပ္ႏွံမႈသာ အဓိကျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားၿပီး 
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
သက္ေသာင္႔သက္သာႏွင္႔ မိမိအဆင္ေျပသည့္  
အခ်ိန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အဓိက 
လိုရင္းမွာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ 
ျဖစ္သည္။ ျပကၡဒိန္၊ ဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာ၊ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာဇယား စသည့္ 
မည္သည့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကို 
သံုးသံုး၊ ဘုရားသခင္ႏွင္ ႔ အခ်ိန္ယူရန္ 
ေန႔စဥ္အခ်ိန္ကို သီးျခား သတ္မွတ္ထား႐ွိ 
ရမည္။  

  ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ နံနက္၊ ေန႔လည္ ညေန စသည္ျဖင္႔ 
ဆုေတာင္းရန္ အခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္က်င္႔ေဆာင္သည္။ 
ထုိထုံးတမ္းအစဥ္အလာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာကုိ 
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရန္ႏွင္႔ ႀကီးရင္႔ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ 
အခ်ိန္ယူျခင္း 

အခ်ိန္ဇယားႏွင္႔ 
စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္စြာ 
သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မိမိအတြက္ 
မည္သည့္အခ်ိန္က 
အသင္႔ေတာ္ဆုံး 

ျဖစ္သည္ကုိ 
မိမိကုိယ္တုိင္သာ 
ဆုံးျဖတ္ရသည္။
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အခ်ိန္တိုတိုႏွင္႔ တသမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာင္းသည္။ 
ေတးဂီတ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာတစ္ဦးက ‘‘တစ္ပတ္ကုိ ႏွစ္ရက္၊ 
တစ္ရက္အတြင္း နာရီမ်ားစြာ ေလ႔က်င္႔ျခင္းထက္ ေန႔စဥ္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅ 
မိနစ္ ေလ႔က်င္႔ျခင္းသည္ ပို၍ ေကာင္းသည္’’ ဟု ဆိုသည္။

ဤစည္းကမ္းခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သည့္ အခ်ိန္အတြက္ 
ကိုက္ညီၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာ အာ႐ံုေထြျပား 
လႊင္႔ပါးၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းကို ၾကာႏိုင္သမွ် ၾကာေစျခင္းထက္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ပံုမွန္ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက 
ပိုေကာင္းပါသည္။ ၎သည္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္ 
အခ်ိန္တိုေလးကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင္ အေလ႔အက်င္႔ ျဖစ္ေစရန္ လြယ္ကူသည္။ 
အခ်ိန္တုိသျဖင့္ တသမတ္တည္း ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္တုိး 
ေပးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔ အခ်ိန္မည္မွ် 
ယူမည္ကို ဆုေတာင္းလ်က္ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ျပကၡဒိန္၌ မွတ္သားထားပါ။ 
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အခနး္ (၃)

ေလ႔က်င္႔ျခင္း

၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအခ်ိန္မ်ား၌ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း တစ္ခုတည္းသာ   
လုိအပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္သြယ္မႈအားျဖင္႔ 
တည္ေဆာက္ရၿပီး ႏွစ္ဦးနွစ္ဘက္ - အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းက   
ပုိေကာင္းသည္။

ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ စကားေျပာသည္။ ေ႐ွးယခင္ကာလ 
မ်ားက ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ စကားေျပာသည္။ 
‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ ႐ိွေလာၿမိဳ႕၌ အထပ္ထပ္ ထင္႐ွားေတာ္မူ၍  
ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင္႔ ႐ွေမြလအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္ 
မူ၏” (၁ ရာ ၃း၂၁) ဟူ၍ေဖာ္ျပပါ႐ိွသည္။

ေဟျဗဲဘာသာ၌ Reveal ဟူသည့္ စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္မွာ ျပသည္၊ 
အဖံုးကုိ ဖြင္႔လွစ္ဟျပသည ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္  
သူ၏အေတြး၊ သေဘာေတာ္၊ အလိုေတာ္မ်ားကို သူ၏အေစခံတပည့္မ်ား  
အားျဖင္႔ ဖြင္႔ျပသည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏ဆက္သြယ္မႈ 
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သည္ အဓိကအားျဖင္႔ သမၼာက်မ္းစာမွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သန္႔႐ွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ေသာ အျမင္ကုိ ေပးသနားသည္။ 

က်မ္းတစ္ပုိဒ္ကုိ ဖတ္႐ႈရာ၌ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏မစမႈ 
အားျဖင္႔ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုး႐ွိ႐ွိ ကုန္ဆံုးေစရမည္။ ေအာက္ပါနည္းလမ္းသည္ 
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ ခံယူေလ့လာႏိုင္ေအာင္ 
အေထာက္အကူျပဳလိမ္႔မည္။

သမၼာက်မ္းစာက ဘာေျပာသလဲ  — မိမိဖတ္႐ႈေနသည့္ က်မ္းပိုဒ္မွ  
ေျပာေနသည့္ သတင္းစကားကို မူရင္းဆုိလိုခ်က္ ႐ႈေထာင္႔မွ ၾကည့္ရမည္။ 
မူရင္းသမိုင္းေၾကာင္းႏွင္ ႔ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံအတိုင္း ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင္႔ 
က်မ္းစာ၏ဆိုလိုရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။

မည္သည့္အဓိပၸာယ္ကို ဆိုလိုသနည္း  — က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္၏ အဓိပၸာယ္ 
သည္ မူရင္းစာဖတ္သူမ်ားအတြက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ထိုက်မ္းပိုဒ္၏ အဓိက  
၀ိညာဥ္ေရးရာ အမွန္တရားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေခတ္ကာလ 
၌မဆို အဓိပၸာယ္႐ွိပါသည္။ က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္တြင္ပါ႐ွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အတြက္ သတင္းစကားကို ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစား႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္။

၎ကုိ မည္သုိ႔ လက္ေတြ႔က်င္သုံးမည္နည္း  — မိမိသိနားလည္လာသည့္ 
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္အားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ရန္ 
သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခြင္႔ေပးေသာအခါ 
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးအျမင္၊ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစလိမ္႔မည္။ ဤေမးခြန္းကို အျခားတစ္နည္းျဖင္႔ 
ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ‘‘ဤက်မ္းပိုဒ္ကို သိနားလည္ျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္၏ 
အသက္တာ မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္႔သနည္း’’။

  ေ႐ွးေဟာင္း Lectio Divina က်င္႔ထုံး (က်မ္းစာဖတ္နည္း) သည္ က်မ္းစာကုိ  
ဖတ္႐ႈၿပီး  နားလည္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
Lectio Divina က်င္႔ထုံးဆုိသည္မွာ က်မ္းစာကုိ ဆုေတာင္းလ်က္ 
ဆင္ျခင္ကာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖတ္႐ႈၿပီး ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာမွတစ္ဆင္႔ 
ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကုိ ၾကားနာျခင္းျဖစ္သည္။
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ဘုရားသခင္ထံ မိမိ၏တံု႔ျပန္ခ်က္ — မိမိစိတ္ႏွလုံးထဲ ႐ိွသည့္အတုိင္း 
အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ဖြင္႔ဟလ်က္ စာတစ္ေစာင္ သင္ေရးဖူးပါသလား။ သုိ႔ေသာ္ 
သင္ေရးထားသမွ်ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အျခားသူတစ္ဦး၏အေၾကာင္းကိစၥကုိသာ 
ေျပာဆုိလ်က္ စာျပန္လာပါက သင္မည္သုိ႔ ခံစားရမည္နည္း။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံမွလာေသာ 
ေမတၱာစာ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္႔ ဘုရားရွင္၏ 
ဆက္ဆံေရးသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ 
သတင္းစကားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဖတ္႐ႈၿပီး ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင္႔ တံု႔ျပန္သည္။ ဤမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
ကုိယ္ေတာ္၏ေမတၱာစာကုိ တုံ႔ျပန္ျခင္းထက္ 
ကုိယ္ေတာ္ေရးထားသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာကုိ 
လွစ္လ်ဴ ႐ႈၿပီး မိမိ၏လုိအင္လုိအပ္မႈမ်ား၌သာ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အာ႐ုံစုိက္သည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းရာတြင္ မိမိစိတ္ပူ 
ေနရသည့္ အရာအားလုံးကုိ ဘုရားရွင္အား 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင္႔႐ိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ မည္သုိ႔႐ိွသည္ကုိ 
ယခုေလးတင္ ဖတ္႐ႈၾကားနာခဲ႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သတိရပါ။ မိမိဖတ္႐ႈခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔တံု႔ျပန္မည္ကုိ အခ်ိန္ယူပါ။ 
ကုိယ္ေတာ္၏ကတိေတာ္အတြက္ ေက်းဇူး 
တင္ပါ။ ခံယူရရိွခ့ဲသည့္ သြန္သင္ခ်က္ သင္ခန္းစာ  
အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ပါ။ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ တစ္စုံတစ္ရာကုိ 
ေသခ်ာေစေသာအခါ ၀န္ခံပါ။ မိမိသိျမင္နားလည္ခဲ႔ရသည့္ အသစ္ေသာ 
အျမင္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ သေဘာေတာ္ကုိ သိကၽြမ္းရျခင္းအတြက္ ခံစား 
ေမြ႕ေလ်ာ္ပါ။ က်မ္းတစ္ပုိဒ္၏အဓိပၸာယ္ကုိ ပုိ၍႐ွင္းလင္းနက္နဲစြာ နားလည္ခြင္႔ရရန္ 
ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔တုိး၍ သဏၭာန္တူေျပာင္းလဲေအာင္ ႀကိဳးစား 

ဤက်မ္းပုိဒ္ကုိ 
‘‘မည္ကဲ႔သုိ႔ လက္ေတြ႕ 

က်င္႔သုံးမည္နည္း။ 
ဤက်မ္းပုိဒ္ကုိ 

သိနားလည္ျခင္းအားျဖင္႔ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္တာ 

မည္သုိ႔ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲသင္႔သနည္း။’’ 

ဟု  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေမးသင္႔သည္။
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အားထုတ္ရာ၌ ထုိက်မ္းပုိဒ္၏အဓိပၸာယ္ကုိ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 
လက္ေတြ႕က်င္႔သုံးႏုိင္သည္ကုိ သိေအာင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။

 ဒံေယလအနာဂတိၱက်မ္း ၆း၁၀ တြင္ ဒံေယလ၏အေၾကာင္းကို ဤသို႔  
ဆိုထားသည္။ ‘‘ဒံေယလသည္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ 
ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။’’ 

 ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းေသာအခါ သူ႔အတြက္  
ခက္ခဲက်ဥ္းေျမာင္းသည့္အေျခအေနပင္ ျဖစ္လင္႔ကစား ေက်းဇူးတင္ျခင္း 
စိတ္သေဘာမ်ားက ဆုေတာင္းေနခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္ စိမ္႔ထြက္ယုိဖိတ္ခဲ႔သည္။  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းမ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္တည္မႈ (ဘုရားသခင္ 
သည္ မည္သုိ႔ေသာဘုရား ျဖစ္သည္)၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ဘာျပဳခဲ႔သည္ စသည္တုိ႔ 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသေဘာမ်ား ေပၚလြင္ေနသင္႔သည္။

ေရးခ်မွတ္သားပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္းမွ ေလ႔လာသိ႐ိွ  
ခဲ႔သည့္ အရာမ်ားကုိ ေရးခ်မွတ္သားပါ။ ၎မွတ္တမ္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ယုံၾကည္ျခင္း ခရီးလမ္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလိမ္႔မည္။ ေရးခ်မွတ္သားလုိက္ 
စဥ္က သတိမျပဳမိခဲ႔သည့္ ဘ၀အသက္တာက႑အသီးသီးမွ တုိးတက္  
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေနာင္တြင္ ျပန္ျမင္ေယာင္ေစလိမ္႔မည္။

ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ နမူနာပံုစံကို ဗလာစာအုပ္တြင္ ေရးကူး 
ျခင္းျဖင္႔ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္း (Quite Time) 
မွ သိ႐ွိခဲ႔သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းထား႐ွိပါ။

၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း လမ္းညႊန္
ရက္စြဲ   

က်မ္းပိုဒ္ 
သိ႐ွိနားလည္လာသည့္အရာ 
 

လက္ေတြ႕က်င္႔သံုးရန္

ဆုေတာင္းခ်က္
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ဤသုိ႔ ေရးခ်မွတ္သားသည့္ အေလ႔ 
အက်င္႔အားျဖင္႔ မိမိသိ႐ိွနားလည္ခဲ႔သည့္ 
အရာကို သတိရမွတ္မိေစသည္။ မွတ္ဉာဏ္၌ 
စြဲထင္ေစသည္။ ထုိသုိ႔အားျဖင္႔ တစ္ေန႔လုံး 
တြင္ ၎သင္ခန္းစာကို ဆက္လက္ဆင္ျခင္ 
ႏိုင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ျပည့္၀စုံလင္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္  
ႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းကို ေနွာင္႔ယွက္ထိပါး 
မခံဘဲ အေလးထားခဲ႔သည္။ ေလာက၌  
လူသည္ အဘခမည္းေတာ္၌ အႂကြင္းမဲ႔မီွခုိ 
ကိုးစားလ်က္ သြားလာလႈပ္႐ွား လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရသကဲ့သုိ႔ သခင္သည္ လူသားမ်ား 
အတိုင္း သက္ရွင္က်င္လည္ခဲ့သည္။ 
သခင္ေယ႐ႈ ေလာက၌ က်င္လည္ခဲ႔သည့္  
ဘ၀သည္ အဘခမည္းေတာ္၌ လုံး၀ဥႆုံ  
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာျဖစ္သည္။ 
သခင္ေယ႐ႈ၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင္႔ 
တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္း စံနမူနာေကာင္း 

အားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သင္ခန္းစာႏွင္႔ အသိအျမင္မ်ား ရ႐ွိခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက 
မိမိ၏ဘုရားသခင္ႏွင္ ႔ တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္းကို တစ္ေန႔တာလံုး၌ 
သက္ေရာက္ေစေရး မည္သို႔အခြင္႔ေပးရမည္ကို သခင္ေယ႐ႈထံမွ သင္ယူႏိုင္ 
ပါသည္။

ေလာက၌ လူသည္  
အဘခမည္းေတာ္၌ 

အႂကြင္းမဲ႔ 
မီွခုိကုိးစားလ်က္ 
သြားလာလႈပ္႐ွား 

လုပ္ေဆာင္ၾကရသကဲ႔သုိ႔ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ 

လူသားမ်ားအတုိင္း 
သက္ရွင္က်င္လည္ 

ခ့ဲသည္။
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ေန႔တစ္ေန႔တာလုံးတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူျခင္းမွ 
ရ႐ွိခဲ႔သည့္ အသိအျမင္မ်ားက အက်ိဳးမ႐ွိ၊ ထိေရာက္မႈ မ႐ွိသကဲ႔သို႔ သင္  
ခံစားရပါသလား။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီး ဆုေတာင္းကာ 
အခ်ိန္ယူ အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ္လည္း သင္ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ အက်ိဳးမ႐ွိ ျဖစ္ေနပါသလား။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္ 
သည္ တစ္ေန႔တာ သြားလာလႈပ္႐ွားခ်ိန္အတြက္ ဘာမွအေရးမပါ၊ ဘာမွ 
မဆီမဆုိင္သကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသလား။ ၎သည္ (Compartmentalization) 
ေန႔စဥ္အသက္တာ၏ က႑တစ္ခုခုတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထို႔သုိ႔ ဘ၀႐ွင္သန္ရန္ ဘုရားသခင္ 
မရည္႐ြယ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင္ ႔ အတူသြားလာလ်က္ 
ဘ၀၏႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ မစရန္ အလြန္ စိတ္ထက္သန္သည္။
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႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း ၂၄း၁၃-၃၂ တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ 
ဧေမာက္႐ြာသို႔ သြားေသာလမ္း၌ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးႏွင္႔အတူ သြားခဲ႔သည္။ 
၎က်မ္းခ်က္မွ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေန႔တာလံုး စကားေျပာႏိုင္ 
ေၾကာင္း အျမင္သစ္ကို ေပးသည္။

‘‘ထိုမွတစ္ပါး၊ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ ႕ႏွင္႔ 
ခရီး ၄ တုိင္ကြာေသာ ဧေမာက္အမည္႐ွိေသာ႐ြာသို႔ ထိုေန႔၌ သြားၾက  
စဥ္တြင္ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း  
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾက၏။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကစဥ္တြင္ ေယ႐ႈသည္  
ခ်ဥ္းကပ္၍ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ႂကြေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ မ်က္စိခ်ဳပ္လ်က္ 
႐ွိ၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို မသိၾက’’ (လုကာ ၂၄း၁၃-၁၆)။

ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕မွ ဧေမာက္႐ြာသို႔သြားသည့္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ 
အေၾကာင္းကို အျခားဘာမွမသိရေသာ္လည္း ဤက်မ္းခ်က္၌ ၎တို႔ 
ႏွစ္ဦးတြင္ ျပႆနာ႐ွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔၏ အတြင္းစိတ္၌ 
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ခံစားရၿပီး စိတ္မသာမယာျဖစ္လ်က္ ထိုျပႆနာကို 
ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

သူတို႔ ၀မ္းနည္းခံစားရလ်က္ စိတ္ေထြျပားေနခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈက 
သူတို႔အပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာသည္။ ‘‘ေယ႐ႈသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ 
သူတုိ႔ႏွင္႔အတူ ႂကြေတာ္မူ၏။’’ အံ႔ဖြယ္ပါတကား။ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ 
ခရစ္ေတာ္႐ွင္သည္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ႂကြေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔လည္း သခင္ 
အတူႂကြလွမ္းလိုပါသည္။

  ‘‘အားယူ၍ ရဲရင္႔ျခင္း ႐ွိၾကေလာ့။ မစိုးရိမ္ၾကႏွင္႔။ သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင္႔။ 
ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္တို႔ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ သင္တို႔ႏွင္႔အတူ 
ကုိယ္တုိင္ႂကြေတာ္မူမည္။ သင္တို႔ကို စြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူ။’’ 
(တရားေဟာရာက်မ္း ၃၁း၆)
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အေႏွာင္႔အယွက္ အထစ္အေငါ႔မ်ား႐ွိေၾကာင္း သိမွတ္ပါ။ မိမိ 
နားမလည္ႏိုင္သည့္ကိစၥႏွင္႔ ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို နားလည္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားရသည္က ခက္ခဲၿပီး ဘ၀၏အႀကီးမားဆံုးေသာ  စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ မိမိ၏အျမင္၊ နားလည္ႏိုင္စြမ္းက အကန္႔အသတ္႐ွိေၾကာင္း 
အသိက စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ျမင္ကြင္းတစ္ခုလုံး၏ 
အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္ႏိုင္သည္။ ဧေမာက္႐ြာသို႔ သြားေန 
သည့္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္လည္း ဤျပႆနာႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
ျဖစ္ပ်က္သြားသည့္ ကိစၥမ်ားစြာကို ၎တို႔ 
နားမလည္သည္သာမက ျဖစ္ပ်က္သမွ် 
အျဖစ္မ်ားက ၎တုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္ႏွင္႔ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။ ၎တုိ႔၏ 
ျပႆနာကုိ သခင္ေယ႐ႈသိၿပီး ကူညီမစရန္ 
ေရာက္႐ွိလာသည္။

‘‘သင္တို႔သည္ ခရီးသြားလ်က္ အခ်င္းခ်င္း  
ေဆြးေႏြးေသာ စကားကား အဘယ္သုိ႔ေသာ 
စကားနည္း။ အဘယ္ေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာညိႇဳ းငယ္  
ၾကသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ သူတုိ႔တြင္  
ကေလာဖ အမည္႐ိွေသာသူက သင္သည္  
ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ ဧည့္သည္ျဖစ္လ်က္သာ 
ယခုအခါ ထုိၿမိ ႕ဳ၌ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေသာ အေၾကာင္း  
အရာတုိ႔ကုိ မသိသေလာဟု ေျပာဆုိ၏။  
ကုိယ္ေတာ္ကလည္း အဘယ္အေၾကာင္း 
အရာနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ ထုိသူတို႔က  
နာဇရက္ၿမိ ႕ဳသားေယ႐ႈ၏ အေၾကာင္းအရာ  
ေပတည္း။ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕၊ လူအေပါင္းတုိ႔ေ႐ွ႕မွာ ႏႈတ္သတိၱ၊ 
လက္သတိၱႏွင္႔ ျပည့္စုံေသာပေရာဖက္ျဖစ္၏။ ထုိသူကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ 
အႀကီးႏွင္႔ ငါတုိ႔မင္းမ်ားသည္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံေစျခင္းငွာအပ္ႏံွ၍ 
လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ ကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။ ထုိသူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကုိ 
ေ႐ြးႏုတ္အံ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ အထက္က ေမွ်ာ္လင္႔ၾကၿပီ။ 

မိမိ နားမလည္ႏုိင္သည့္ 
ကိစၥႏွင္႔ ေႏွာင္႔ေႏွး 
ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုိ 
နားလည္ေအာင္ 

ႀကိဳးစားရသည္က 
ခက္ခဲၿပီး ဘ၀၏ 

အႀကီးမားဆုံးေသာ 
အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ 

ျဖစ္သည္။
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ထုိမွ်မက ဤအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ယခု 
သုံးရက္႐ိွၿပီ။ ငါတုိ႔၏အေပါင္းအေဖာ္ မိန္းမ 
အခ်ိဳ ႕တုိ႔သည္လည္း သခ် ႋဳင္းေတာ္သုိ႔ 
ေစာေစာသြား၍ အေလာင္းေတာ္ကုိ မေတြ႕ 
 လွ်င္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေတာ္မူ 
သည္ဟုေျပာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ 
ထင္႐ွားရာ ႐ူပါ႐ုံကုိ မိမိတုိ႔ျမင္ေၾကာင္းကုိ 
ျပန္လာ၍ ေျပာဆုိသျဖင္႔ ငါတုိ႔သည္ မိန္းေမာ 
ေတြေ၀ျခင္း ႐ိွၾက၏။ ထုိအခါ ငါတို႔တြင္ 
အခ်ိဳ ႕ေသာသူတုိ႔သည္ သခ် ႋဳင္းေတာ္သုိ႔ 
သြား၍ မိန္းမတုိ႔ေျပာဆုိသည္အတုိင္း 
ေတြ႕ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျမင္ရဟု 
ေျပာဆုိၾက၏’’ (လုကာ ၂၄း၁၇-၂၄)။

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ေမးခြန္းကုိ ေျဖရင္း 
သူတုိ႔ စိတ္ေသာကေရာက္ေနသည့္ ကိစၥကုိ  
အေသးစိတ္ ႐ွင္းျပၾကသည္။ သူတို႔ အက်ဥ္း ခ်ံဳ း၍ 
ေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ နာဇရက္ၿမိ ႕ဳသား 
ေယ႐ႈသည္ ေမ႐ိွယျဖစ္ၿပီး ဣသေရလအမ်ိဳးကုိ 
ေ႐ြးႏုတ္ကယ္တင္မည့္သူဟု ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔  
သည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈမွာ 
ေ႐ြးႏုတ္ကယ္တင္ရန္ ေနေနသာသာ 
လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ အေသသတ္ျခင္းခံခဲ႔ရ 
သည္။ ၎တုိ႔ႏွင္႔ အျခားသူတုိ႔၏ 
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႔ အတူ လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ ေသဆုံးခဲ႔ေလၿပီ။ 
သခ် ႋဳင္းေတာ္သည္ ဗလာက်င္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူတုိ႔ၾကားသိခဲ႔ရသည္။ 
သူတုိ႔၏မိတ္ေဆြအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သခ် ႋဳင္းကုိ သြားၾကည့္ၿပီးၿပီ။ 
ေကာင္းကင္တမန္၏စကားကုိလည္း ၾကားခဲ႔ရၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔မွာ မတုန္မလႈပ္၊ 
ဘာမွ မျဖစ္သလုိပင္။

ေလာကကုိျမင္ေသာ 
အျမင္၊ အထူးသျဖင္႔ 

လတ္တေလာ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည့္ အမႈႏွင္႔ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔ 
တစ္ထြာသာ ျမင္သည္။ 

လူသား ျဖစ္သည္ 
မဟုတ္ပါလား။ လူ၌ 

အကန္႔အသတ္႐ိွသည္။ 
မည္သည့္ျဖစ္ရပ္ 

အေျခအေနကုိမဆုိ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ 

ျမင္ႏုိင္စြမ္းသည္။
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သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔အတူ ခရီးသြားေနသည့္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ 
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား ျမင္႔မားစြာ ႐ိွေနခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူတုိ႔၏ စိတ္ကူး 
အိမ္မက္မ်ား ၿပိဳကြပဲ်က္စီးေလၿပီ။ ေလာကကုိ ျမင္ေသာအျမင္ အထူးသျဖင္႔ 
လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည့္ အမႈႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ 
၎တုိ႔ တစ္ထြာသာျမင္သည္။ လူသားျဖစ္သည္ 
မဟုတ္ပါလား။ လူ၌ အကန္႔အသတ္႐ိွသည္။ 
မည္သည့္ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနကုိမဆုိ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ျမင္ႏုိင္စြမ္းသည္။   
ဤသူႏွစ္ေယာက္က သူတို႔ သိသည္ဟု သူတို႔  
ထင္သည္။ သူတို႔ အထင္အတိုင္း သူတုိ႔ယံုၿပီး  
သူတို႔ၾကံဳခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္  
ခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ိဳးမထူးခဲ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  
လည္း ၄င္းတိ႔ုႏွင့္ အျဖစ္ခ်င္း တူေနသည္။

မၾကာခဏဆုိသလုိ အကန္႔အသတ္ 
႐ိွသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အျမင္၌ မိမိယုံၾကည္ 
ေသာအရာက အဓိပၸာယ္မ႐ိွ၊ နားမလည္ႏုိင္ 
ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္အတြက္ ဘုရားသခင္ 
ေပးသည့္ အေျဖက စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ျခင္း၊ 
အဆင္မေျပ အခက္အခဲၾကံဳရစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
ခံစားခ်က္အျမင္မ်ား မေကာင္းျခင္း စသည္တို႔  
ရင္ဆုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသိ  
နားလည္ႏုိင္စြမ္းသည္ အကန္႔အသတ္႐ိွေၾကာင္း  
ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိမွတ္ရမည္။ သတိရရမည္။

  အနႏၲ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၿပီးျပည့္စုံစြာ 
နားမလည္ျခင္းေၾကာင္႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မ႐ွာေဖြျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင္႔ပါ။ 
ဘုရားသခင္ကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာ မသိႏုိင္သည့္တုိင္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
သိကၽြမ္းႏုိင္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္႔ အကၽြမ္း၀င္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္  
ဘုရားသခင္ လိုလား ေတာင္႔တေပသည္။

မၾကာခဏဆုိသလုိ 
အကန္႔အသတ္ ႐ိွသည့္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျမင္၌ 
မိမိယုံၾကည္ေသာ 

အရာက အဓိပၸာယ္ မ႐ိွ၊ 
နားမလည္ႏုိင္ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသိ 
နားလည္ႏုိင္စြမ္းသည္ 

အကန္႔အသတ္႐ိွေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိမွတ္ရမည္။ 

သတိရရမည္။
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သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ပူပန္ေသာကမ်ားကုိ သူ႔အားေျပာျပရန္ သခင္ေယ႐ႈ  
အလုိ႐ိွသည္။ မိမိ၏ ဘ၀အေရး ကိစၥႀကီးငယ္မဟူ အေသးစိတ္ ဖြင္႔ဟေျပာျပ  
ျခင္းကုိ နားေထာင္ေပးရန္ ကုိယ္ေတာ္ အသင္႔႐ိွေနသည္။ ယုံၾကည္သူတစ္ဦး 
သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အႏႈင္ိးမဲ႔ အကၽြမ္း၀င္သည့္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ 
မည္သည့္ အေျခအေန၌မဆုိ သခင္ႏွင့္ ဆုေတာင္းဆက္သြယ္ရင္းႏီွးခြင့္ရသည္။ 

သခင္ေယ႐ႈကို ေျဖ႐ွင္းခြင္႔ျပဳပါ။  ဇာတ္သိမ္းဟု ထင္ရသည့္အျဖစ္ေၾကာင္႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင္႔ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားပ်က္စီးခဲ႔သည့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔မွာ 
အလြန္ေၾကကြဲလ်က္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ေနမည္ပင္။ သို႔ေသာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္က 
သမၼာက်မ္းစာအလင္းအားျဖင္႔ သူတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ အလင္း  
ေပးေသာအခါ သူတို႔၏ အေျခအေနကို အျမင္သစ္ ျဖင္႔ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကေတာ႔သည္။ 

‘‘ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ပေရာဖက္ေဟာေျပာေသာ စကားမ်ားကို  
ယံုႏိုင္ေအာင္ ဉာဏ္မ႐ွိ၊ စိတ္ခိုင္မာေသာသူတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ဤကဲ႔သုိ႔ပင္ အေသခံ၍ မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကုိ ၀င္စားရမည္ 
မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ေမာေ႐ွ၏က်မ္းမွစ၍ 
ပေရာဖက္တုိ႔၏က်မ္းစာမ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္ကို ရည္မွတ္၍ ေရးထား 
သမွ်ေသာ က်မ္းစာခ်က္အနက္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေတာ္မူ၏’’ 
(လုကာ ၂၄း၂၅-၂၇)။

သခင္ေယ႐ႈ၏တုံ႔ျပန္ပုံက ျပင္းထန္သည့္ပုံေပၚသည္။ ဂရိဘာသာ၌ 
စိတ္ခိုင္မာသူ၊ မိုက္မဲသူ (Foolish)  ဟူသည့္ စကားလံုး၏ 
တုိက္႐ုိက္အဓိပၸာယ္မွာ ‘‘အသိဉာဏ္မ႐ိွ — without knowledge’’ 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးမွာ ဇာတ္လမ္း အစအဆံုးကို မသိၾကပါ။

 Foolish ဟူသည့္ ဂရိစကားလံုးကုိ ဂလာတိ ၃း၁-၂ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက 
ထပ္မံသုံးစြဲသည္။ ႐ွင္ေပါလုက မိုက္မဲျခင္းႏွင္႔  အသိဉာဏ္ သေဘာကုိ 
ဆက္စပ္ေဖာ္ျပၿပီး ထိုမွတစ္ဆင္႔ လက္ေတြ႕ လႈပ္႐ွားလုပ္ေဆာင္မႈကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္။ အသိဉာဏ္ မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ မိုက္မဲသူျဖစ္ႏိုင္ 
သလုိ ၊ မိမိသိ႐ွိေသာအရာကုိ လက္ေတြ႕ခံယူက်င့္သုံးမႈမ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ 
မိုက္မဲသူ၊ စိတ္ခိုင္မာသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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သခင္ေယ႐ႈ၏ တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ဒုတိယ  
အခ်က္ကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ 
၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ လြန္ေလေသာရက္မ်ားက 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အံ႔အားသင္႔စရာ 
အေၾကာင္း မ႐ွိေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းျပလ်က္၊ 
ေမ႐ိွယသည္ ဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကို  
မ၀င္စားမီ ဆင္းရဲျခင္း ေ၀ဒနာေတာ္ 
ခံစားရမည္ဟု တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးကို  
အလင္းေပးဖြင္႔ျပခဲ႔သည္။

သင္ရန္စာမွာ — ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္လည္း 
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔စရာမ်ားႏွင္႔ လံုးပမ္းေနရ  
ခ်ိန္တြင္ အေျခအေနကုိ အျမင္မွန္ ႐ႈေထာင္႔မွန္မွ  
ျမင္ႏုငိစ္ြမ္းမ႐ွ၊ိ နားမလည္ႏိငု္ျဖစတ္တ္ေၾကာင္း 
သင္ခန္းစာယူရန္ျဖစ္သည္။ သခင္ဘုရားသည္  
မိမိ၏အေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ 
ေအာင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
မစလ်က္ သြန္သင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ 
မႂကြလာမီတိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေျဖရခ်င္မွ 
ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအေျခအေနကို ပဓာနမထားဘဲ သြန္သင္မႈကို ခံယူျမဲ 
ခံယူကာ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားႏွင္႔ ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈ ႐ွိေန 
ရမည္။ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းႏွင္႔ အသိဉာဏ္တို႔ တိုးပြားရန္ အခြင့္ေပးရမည္။

ဘုရားသခင္လႈပ္႐ွားလုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင္႔ဆိုင္းပါ။ 
ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ အဓိပၸာယ္႐ွိ႐ွိ ဆက္သြယ္ 
ျခင္းျဖင္႔ ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႔ သာ၍ၾကာျမင္႔စြာ ႐ွိေနခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ခရီးဆံုးသို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကယ္တင္႐ွင္ႏွင္႔ 
နီးကပ္စြာ ႐ွိေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ေသခ်ာစြာ ခံစားခဲ႔ရသည္။

မိမိအေျခအေနကုိ 
ပဓာနမထားဘဲ 
သြန္သင္မႈကုိ 

ခံယူျမဲခံယူကာ 
ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
သခင္ဘုရားႏွင္႔ ပုံမွန္ 

ဆက္သြယ္မႈ႐ိွေနရမည္။ 
မိမိ၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင္႔ 

အသိဉာဏ္တုိ႔ 
တုိးပြားရန္ 

အခြင္႔ေပးရမည္။
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‘‘ထိုတပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ သြားေသာ႐ြာအနီးသို ႔ ေရာက္ေသာအခါ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိ႐ြာကိုလြန္၍ သြားအံ႔ေသာ အခ်င္းအရာကုိ 
ျပေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတုိ႔က အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ ၀င္၍ေနပါ။ ညဦးယံ 
အခ်ိန္႐ွိၿပီ။ မိုးလည္းခ်ဳပ္ပါသည္ဟူ၍ ကုိယ္ေတာ္ကို ၾကပ္ၾကပ္ 
ေသြးေဆာင္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူတုိ႔ႏွင္႔အတူေနျခင္းငွာ ၀င္ေတာ္မူ၏’’  
(လုကာ ၂၄း၂၈-၂၉)။

ဤလူစိမ္းသည္ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ စကားေျပာ 
ခဲ႔သည္။ သူ႔စကားသံကို တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 
ၾကားခဲ႔ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ ထပ္မံၾကားလိုေသးသည္။ ‘‘အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ 
အတူ ၀င္၍ေနပါ’’ ဟု ၾကပ္ၾကပ္ေတာင္းပန္ၾကသည္။

သုိ႔ႏွင္႔သခင္သည္ သူတုိ႔ႏွင္႔အတူ ညစာစားၿပီး၊ ထုိေနာက္တြင္ 
မ်က္စိပြင္႔လင္း၍ အ႐ွင္ဘုရားသည္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ႐ွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀၏အမႈအေရးအရာမ်ားတြင္ သခင္ 
ဘုရားကိုပါ႐ွိေစျခင္းျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာက႑တိုင္းတြင္ သခင္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ တံခါးဖြင္႔ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ႔သည္။

‘‘စားပြဲ၌ သူတုိ႔ႏွင္႔အတူ ေလ်ာင္းေတာ္မူစဥ္ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို 
ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ႔၍ သူတို႔အား ေပးေတာ္မူသည္တြင္ သူတို႔သည္ 
မ်က္စိပြင္႔လင္း၍ ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ သိၾက၏။ ထုိအခါ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြယ္ေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း လမ္းခရီး၌ 
ငါတုိ ႔ႏွင္ ႔ေဟာေျပာ၍ က်မ္းစာအနက္ကို ဖြင္ ႔ျပေတာ္မူေသာအခါ 

  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အသက္တာ၏ အမႈေရးရာမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ 
ဂ႐ုစိုက္ အေလးထားေၾကာင္း သက္ေသကို ကုိယ္ေတာ္ သင္ေပးသည့္ 
ပတၳနာတြင္ ေတြ႕ရသည္။ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းရမည္ကုိ သင္ေပးရန္ 
တပည့္ေတာ္မ်ား ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ သခင္က ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ 
ယွဥ္ေသာအရာမ်ားသာမက စား၀တ္ေနေရး၊ ခြင္႔လႊတ္ျခင္း စသည့္ 
သာမန္ကိစၥ၊ နိစၥဓူ၀ ၾကံဳရသည့္ အမႈအေရးမ်ားအတြက္ပါ ဆုေတာင္းရန္ 
သခင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ (မ ၆း၈-၁၅၊ လု ၁၁း၁-၄)
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ငါတို ႔စိတ္ႏွလံုးသည္ ယိုဖိတ္မတတ္ 
ျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု 
အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုၾက၏’’ (း၃၀-၃၂)။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း  
ၿပီးမွ မုန္႔ကိုဖဲ႔ၿပီး သူတို႔အား ေပးေတာ္မူ 
သည္တြင္ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင္႔လင္း၍ 
ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ သိၾက၏။ အစက 
ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ မသိၾက(း၁၆)။ 
ယခုတြင္ ကိုလူစိမ္း၏သ႐ုပ္အမွန္ကို သူတို႔  
ေတြ႕ရေလၿပီ။ ႐ုတ္တရက္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ 
ဖြင္ ႔ျပခံရၿပီး ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိ သခင္ 
ကြယ္ေပ်ာက္သြားခ်ိန္တြင္မွ သခင္ႏွင္႔အတူ 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔စဥ္က မည္သို႔ ခံစားခဲ႔ရသည္၊  
သခင္က က်မ္းစာခ်က္မ်ား ႐ွင္းလင္း 
ေျပာၾကားစဥ္က မည္သုိ႔ခံစားရသည္ စသည္  
တုိ႔ကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ဆင္ျခင္မိသည္။ 
အထက္မွလာသည့္ ပညာေတာ္ႏွင္႔ အာဏာ 
ေတာ္ျဖင္႔ က်မ္းစာကို သခင္႐ွင္းလင္းျပစဥ္ 
သူတို ႔စိတ္ႏွလံုး ယုိဖိတ္မတတ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ 
သူတို႔ မ်က္စိပြင္႔လင္းျခင္း (း၃၁)၊ က်မ္းစာ 
အနက္ကုိ ဖြင္႔ျပျခင္း (း၃၂) တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဂရိစကားလုံးမွာ 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သခင္သည္ ၎တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ဉာဏ္အလင္းေပး 
လ်က္ သိျမင္ နားလည္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

 သမၼာက်မ္းစာမွ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သိမွတ္ 
၀န္ခံျခင္း၊ အသက္တာ၏အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား၌ ၀န္ခံျခင္းကို တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ဟု 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းထက္ တစ္ေန႔တာလံုး၌ ၀န္ခံသင္႔သည္။

d

သမၼာက်မ္းစာမွ 
ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ 
သိမွတ္၀န္ခံျခင္း၊ 
အသက္တာ၏ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၌ 
၀န္ခံျခင္းကုိ 

တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ဟု 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းထက္ 

တစ္ေန႔တာလုံး၌ 
၀န္ခံသင္႔သည္။
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ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ရျခင္းက မလြယ္ကူပါ။ လံု႔လ  
စိုက္ထုတ္လ်က္ ဇြဲႏွင္ ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စည္းကမ္း႐ွိရမည္။ 
အဆက္အသြယ္႐ိွေနရမည္။ စိတ္႐ွည္ရမည္။ ကုိးစားမႈ႐ိွရမည္။ 
အခ်ိန္ေပးရမည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ 
ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အမႈ မဟုတ္ပါ။ အထက္ပါ 
ေဖာ္ျပၿပီးခဲ႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင္႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ 
အားေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္ ႔  
ေ႐ွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင္႔ 
ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ႔ အခ်ိန္ယူပါ။ ေန႔စဥ္ 
အသက္တာ၏က႑တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ စကားေျပာပါ။ သင္႔ကုိ 
စကားေျပာရန္ ဘုရားသခင္ကို အခြင္႔ေပးပါ။ အခ်ိန္ေပးပါ။ သူႏွင္႔လည္း 
မၾကာခဏ စကားေျပာပါ။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင္႔အမွ် 
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ သင္႔အသက္တာသည္ ရင္႔က်က္ 
တိုးပြားလာမည္၊ နက္႐ိႈင္းလာမည္။ ထိုသို ႔ရင္႔က်က္လာသည္ႏွင္႔အမွ် 
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္ယူရန္ သင္အားထုတ္ က်င္႔ေဆာင္ခဲ႔သမွ် 
ထိုက္တန္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳးစားရက်ိဳးနပ္ေၾကာင္း သင္ေတြ႕႐ွိလာလိမ္႔မည္။ 




